Vejledning til

TASKENS HEMMELIGHEDER FIND EN HISTORIE
L

Manus

Produkt:
Et udfyldt
historieboard
Medietype:
Film / radio
Varighed:
1 lektion
Niveau:
Mellemtrin, Udskoling
Fag:
Dansk, Engelsk,
Filmkundskab, Dansk
som andetsprog,
Medier
Kan også bruges i:
Fransk, Spansk, Tysk
Anbefalet
gruppestørrelse:
1-3 personer

Brugerne arbejder med et inspirationsmateriale,
som lægger op til, at de bruger deres fantasi til at
fortælle en historie. Historien ra neres og
struktureres ved at arbejde i et historieboard.

HUSK
Udstyr, der skal bruges til
aktiviteten:
Eventuelt udprintet
historieboard og
skriveredskaber
(historieboardet kan også
udfyldes som pdf på
computer, men ikke på
tablet)

MÅLSÆTNING
At lære at hente inspiration fra rekvisitter.
At tilegne sig en metode til at strukturere ideer til en historie.

AKTIVITETEN IFT. NYE FÆLLES MÅL
Se de detaljerede mål på Materialeplatformen (klik på fanebladet
'Undervisningsinformation').

FORUDSÆTNINGER
Brugerne kan taste direkte i det downloadede, digitale
historieboard på computer (ikke på iPad), eller historieboards
kan eventuelt printes ud på forhånd (til at holde sig orienteret i
aktiviteten er det i så fald nok med en smartphone pr. gruppe).
På Trin 3 skal brugerne pitche deres historie for andre og modtage
feedback, som skal indarbejdes i historien. Overvej om der skal
pitches i mindre grupper eller for hele klassen. Dette trin kan tage
længere tid end de angivne 15 min.
TIP

Det er en god ide at minde brugerne om, at deres historieboards
skal gemmes i deres portfolio, på klassens intra eller andetsteds.
Inspiration til at gå videre med ideer og manuskriptskrivning:
Filmlinjen.dk - re aktiviteter til ideudvikling

KOMPETENCEKRAV
Brugerne skal kunne:
Arbejde selvstændigt - solo eller i gruppe.
Kunne give og modtage kritik.

TIP TIL BRUG I ANDRE SAMMENHÆNGE
I denne aktivitet tager man udgangspunkt i indholdet af en taske.
Men der er masser af andre muligheder, fx et stykke musik, en
avisartikel, mennesker man møder i en bus osv.

TIPS TIL EVALUERING
Fungerer historien med hensyn til ideer og struktur?

Se aktivitetd

